Ballechin 2009
"Cask Strength"

12/11/2021
Highlands (Midlands)

The Ultimate (van Wees)
( The Edradour distillery)

11 yrs.
59,40%

Schots Gaelic : Eadar Dhà Dhobhar , "tussen twee rivieren"

€ 78,95

Ballechin is de geregistreerde merknaam voor de heavily peated distillaties van
Edradour.
Lang geleden was Edradour een van de zeven boerderijen, in Perthshire, waar
op de boerderij ook gedistilleerd werd.
Ballechin was in productie tussen 1810 en1927. Als eerbetoon voor die
inspanningen van de boeren, die destijds met de whiskyproductie begonnen, is
de naam Ballechin in ere hersteld.
Ze mouten zelf hun eigen gerst, en distilleerden hun eigen whisky. Edradour
werd door de jaren heen diverse keren verkocht, maar er is nauwelijks iets
veranderd.
Na de overname van Edradour door Signatory Scotch Whisky & Co. Ltd. in 2002
heeft Andrew Symington een veelomvattend programma met diverse
experimenten opgezet. De Edradour distilleerderij produceert door de kleine
ketel (stills) een nogal stevige olieachtige spirit en deze is ideaal om een heavily
peated malt te produceren.
The Edradour wordt beschouwd als de parel onder de distilleerderijen. De
meeste instrumenten die in de distilleerderij van Edradour staan, dateren nog
van de oprichting.
Er staat 1 wash still en 1 spirit still en een kleine open mash tun en 2 kleine
washbacks.
Voor de rijping van de malt worden alleen sherryvaten gebruikt. De mannen die er werken produceren per jaar het
aantal liters dat een andere distilleerderij in een week maakt. De whisky wordt dan ook "The hand made malt"
genoemd.
Voor de bereiding van de malt gebruikt men het water uit een ondergrondse bron, die de naam Moulin draagt. Uit
de Edradour burn, die voor het stillhouse langs stroomt, pompt men het koelwater.
In 2002 is de distilleerderij door de Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd. overgenomen.
Highlands single malt van de Edradour distilleerderij gebotteld door de Nederlandse onafhankelijke bottelaar
The Ultimate (van Wees).
De spirit vloeide op 12 augustus 2009 uit de ketels.
Vervolgens rijpte hij elf jaar op first-fill sherry butt n° 181. Botteling volgde op 30 september 2020.
De vatsterkte bedroeg toen nog 59.4% en het vat leverde nog 711 flessen op.
Onze fles heeft het n° 141.

Kleur

Amber

Neus

Niet te rokerig, rood fruit, droppig, cacao poeder, vanille, nat hout, licht zuurtje.

Smaak

Zacht en dik met tonen van toffee, gerookt vlees, zoet citrusfruit en rook op de achtergrond.

Finish

Lang, vol en licht rokerig.

